
Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego  
Spółka z o.o. w Pile 

o g ł a s z a    
  pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

nieruchomości stanowiących własność Pilskiego TBS Sp. z o.o. 
 

 
Lp Położenie 

nieruchomości 
Numer 

geodezyjny 
Powierzchnia Oznaczenie 

księgowo 
wieczyste 

Forma 
zbycia 

Przeznaczenie 
nieruchomości 

Opis 
nieruchomości 

Cena wywoławcza 
nieruchomości 
(zawiera 23% 

VAT) 
1. ul. Śródmiejska 188/10 O,0221 ha PO1I/00026689/8 Na 

prawach 
własności 

MWu – tereny 
zabudowy 

mieszkaniowej 
wielorodzinnej 
z obowiązującą 

lokalizacją 
usług w 
parterze 

budynków 
 

z ustaleniami 
szczegółowymi 
wynikającymi z 

mpzp 

Nieruchomość 
zabudowana 
budynkiem 
mieszkalno-
usługowym o 
powierzchni 

użytkowej 249,05m2 
zlokalizowany w 

strefie śródmiejskiej 
miasta. 

600 000,00zł 

 

 
  
 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w 
wysokości 20% ceny wywoławczej nieruchomości na konto Pilskiego TBS Sp. z o.o. w BGK 
o/Piła Nr    59 1130 1046 0600 0000 0002 4883      najpóźniej do dnia 13 lutego 2012r. 
Dniem wniesienia wadium jest dzień wpływu wadium na ww. rachunek. 
Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest do przedłożenia komisji 
przetargowej dowodu wniesienia wadium. 
Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez 
niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją bez zastrzeżeń. 

W przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej, jest ona także zobowiązana 
przedłożyć komisji przetargowej – aktualne oryginalny wypis z właściwego rejestru 
sądowego (max do 3 miesięcy przed terminem przetargu) oraz właściwe pełnomocnictwa do 
dnia 13 lutego 2012r. pok. Nr 15  w godz. pracy Spółki. 

Wadium wniesione przez osobę, która przetarg wygra zalicza się na poczet ceny 
nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej wadium 
ulega przepadkowi na rzecz zbywającego. Pozostałym osobom wadium zwraca się po 
przetargu. 
 
Prezes Zarządu Pilskiego TBS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w 
przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn. 
Integralną część ogłoszenia o  przetargu stanowi regulamin przetargu, z którym można 
zapoznać się w  siedzibie Pilskiego TBS Sp. z o.o., pok. Nr 15 lub na stronie internetowej – 
www.pilskietbs.pl (przetargi na sprzedaż nieruchomości). 
 
 


